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  چکیده 
. شـد ماهی قرمز حوض طی مدت هشت هفته انجام اي تغذیههاي این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پودر پیاز خوراکی بر رشد، بازماندگی و شاخص

 16/1±09/0ماهیان با میانگین وزن اولیـه  . یومار افزوده شددرصد به ازاي هر کیلوگرم جیره تجاري ب 5/1و  1، 5/0، 0در سطوح مختلف پودر پیاز
داري در تفاوت معنی. بقا مورد بررسی قرار گرفتند و انتهاي دوره آزمایش عملکرد رشد تغذیه در. گرم در مخازن توزیع و تا حد سیري تغذیه شدند

. درصد پودر پیاز نسبت بـه سـایر تیمارهـا بهتـر بـود      5/0ر تیمار اگرچه کارایی رشد و تغذیه دو تغذیه بین تیمارها وجود نداشت،  عملکرد رشد
درصد پودر پیاز مشـاهده   5/0ترین درصد بازماندگی در تیمار بیش). >05/0P(درصد پودر پیاز بدست آمد  5/0مانی در تیمار ترین نرخ زنده بیش

رسد بهترین عملکرد رشد و کارایی تغذیه مربوط ماهیان به نظر می در مجموع.  )>05/0P(داري نشان داد ه نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیشد ک
 . باشددرصد پودر پیاز می 5/0تغذیه شده با جیره حاوي 

  
 .، ماهی قرمزرشد، تغذیه، بازماندگیپودر پیاز،  :کلمات کلیدي
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  مقدمه
 چنـین هـم  فعالیـت،  ایـن  از ناشـی  درآمـد  مـاهی،  تقاضاي افزایش

 و فرهنگـی  دالیـل  و حیـوانی  هـاي روتئینپ سایر بر ماهی ارجحیت
 .اسـت  کرده تسریع پروري راآبزي صنعت رشد) سالمتی (بهداشتی

 اثـرات  حـداقل  داراي و سـودآور  و مـؤثر  بایـد  پـروري آبزي صنعت

با متراکم شـدن صـنعت    ).Ebrahimi, 2006(باشد  محیطی زیست
هاي عفونی و غیرعفونی نیز در حال گسـترش  پرورش ماهی، بیماري

بیوتیـک و مـواد   باشند، به طوري که هر ساله مقادیر زیادي آنتیمی
گیرد ها مورد استفاده قرار میشیمیایی به منظور کنترل این بیماري

هـاي محیطـی و   هـاي مقـاوم بـه درمـان، آلـودگی     که ایجاد باکتري
 ,.Cermelli et al(ماندگی در ماهی را به دنبال داشته اسـت   باقی

تر براي مبارزه هاي پایینداران ردهنند دیگر مهرهها ماماهی). 2008
زا عمدتاً به سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی متکـی     با عوامل بیماري

مواد محرك ایمنی نیـز در زمـان مواجهـه بـا انـواع عوامـل       . هستند
زا قـادر بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی غیراختصاصـی و حتـی        استرس

کنون در یمنی که تاامواد محرك. باشندسیستم ایمنی اختصاصی می
شـامل مـواد سـنتتیک ماننـد     انـد،  ار گرفتـه آبزیان مورد استفاده قر

و سـاکاریدها  مشتقات باکتریایی، پلیلوامیزول، مواد بیولوژیک مانند 
باشـند  چنین ترکیبات حیوانی و گیاهی مـی اي همفاکتورهاي تغذیه

)Cermelli et al., 2008 .(یلدل به گیاهان دارویی ساالنه مصرف 

 در مصـنوعی  داروهاي به )پاتوژن(زا بیماري عوامل مقاومت افزایش

 اخیر هايسال در توسعه حال در کشورهاي نیز و اروپایی کشورهاي

 ).Ghasemi Pirbalouti, 2009( است داشته گیريچشم پیشرفت

 و باشـد نمـی  سریع سنتی صورت به دارویی گیاهان با درمان اگرچه
 بـا  اما نباشد، مناسب چندان گیرهمه ايهبیماري براي است ممکن

 ارزش چـون هم عواملی دلیل به طبیعی و گیاهی داروهاي حال این

 بـر  تخریبـی  اثـرات  نداشتن ها، آن تولید بودن هزینهکم و اقتصادي

 داروهاي جانبی عوارض بودنکم ،)ارگانیک داروهاي(زیست  محیط

 نسـبی  مقاومت ادایج عدم شیمیایی، داروهاي با مقایسه در گیاهی

 برخـی  درمـان  بـودن انحصاري گیاهی، داروهاي به زابیماري عوامل

 رابطه در بالینی مختلف تجربیات وجود و دارویی گیاهان با هابیماري

 و ارزش از دارویی ارزشمند منابع این تا شده منجر دارویی گیاهان با
 ,Ghasemi Pirbalouti(باشند  برخوردار درمان در خاصی جایگاه

 از خـانواده   )Allium cepa(خـوراکی بـا نـام علمـی     پیاز  ).2009

Alliaceae  و از تیره سوسنیان)Liliaceae (گیـاهی  پیاز .باشدمی 

 هـاي گـل  شکل، اياستوانه و توخالی هايبرگ داراي ساله، دو است

 ارتفـاع  تـا  آن ساقه بنفش بوده و و سفید هايرنگ به و شکل کروي
% 63/13پـودر پیـاز حـاوي     ).,Zargary 1996(رسـد  مـی  یک متر

% 18/14خاکسـتر،  % 56/14فیبـر،  % 18/24چربی، % 9/2پروتئین، 
گـرم   100کالري انرژي خام در هـر   84/162عصاره عاري از ازت و 

 ترکیبات داراي این گیاه .)Hafez et al., 2011(ماده خشک دارد 

 ئرسـتین، کو آدنـوزین،  پکتـین،  ها،پروستاگالندین جمله از مختلفی

 و چـرب  اسـیدهاي  بیـوتین،  و E, B6 B2 ,B1 ,C, هـاي ویتـامین 

 ).Corzo-Martinez et al., 2007(است  ضروري آمینه اسیدهاي
قـارچی،  ضـد  باکتریـایی، ضـد  اثـرات  داشـتن  علت به پیاز از استفاده

 اکسیدانیآنتی و سرطانیضد لیپید، و کلسترول ضد آترواسکلروز،دض

 تواندمی خواص این است، شده توصیه هایماريب از بسیاري درمان در

 یعنـی  آن اصـلی  فالونوئیـد  بـه  مربـوط  اکسـیدانی آنتـی  اثـرات  بـه 

 آزاد هـاي رادیکال کردن غیرفعال موجب که باشد مربوط کوئرستین

 مـاهی قرمـز   ).(Ola-Mudathir et al., 2008 شـود مـی  اکسیژن
ماهیـــان از خـــانواده کپـــور ) Carassius auratus( حـــوض

)(Cyprinidae اي شبیه باشد و به لحاظ شرایط زیستی و تغذیهمی
ــولی   ــور معم ــت ) Cyprinus carpio(کپ  Vesogh and(اس

Mostageer, 1995 .( ماهی قرمز با فرهنگ و عقاید مردم در سراسر
تکثیـر و  . باشـد جهان عجین شده و از نظر اقتصادي بسیار مهم مـی 

سـین  تزئینـی سـفره هفـت    پرورش این ماهی به منظور تامین ماهی
داري ماهی قرمز در آکواریم چندین مندان به نگه نوروزي و نیز عالقه
تـر احسـاس   یافته و نیاز بـه آن هـر سـال بـیش     سال است که رونق

این مـاهی بـه علـت    . Imanpoor and Kamali, 2006)(شود  می
تحمل باال نسبت به شرایط محیطی سخت، سـازگاري بـاال و تشـابه    

هـاي کپورماهیـان،   فتی، تشریحی و فیزیولوژیکی به دیگر گونهزیاد با
 Alishahi and)(گـردد  به عنوان مدل آزمایشـگاهی انتخـاب مـی   

Mesbah, 2012 .که پودر پیاز بـه عنـوان یـک محـرك     نظر به این 
، لـذا در ایـن   )Cho and Lee, 2012(ایمنی شـناخته شـده اسـت    

ازماندگی ماهی قرمز مورد تحقیق تأثیر این افزودنی گیاهی بر رشد، ب
  .بررسی قرار گرفت

  
  مواد و روش کار

پژوهشـکده  هفته در  هشتبه مدت  92فروردین  31این پژوهش از 
 و اولیـه  سـازگاري  از پـس  .المللـی هـامون انجـام شـد    تـاالب بـین  

آزمـایش،   در اسـتفاده  مـورد  دستی غذاي با ماهیان دهی بچه عادت
گرم در  16/1±09/0یانگین وزن ماهی قرمز با مبچه عدد 180تعداد 

عـدد در هـر آکواریـوم توزیـع      15لیتري با تـراکم   70آکواریوم  12
جهت تأمین هوادهی و نیاز اکسیژنی ماهیـان بـه هـر یـک از     . شدند

. مخازن یک سنگ هوا که به منبع هواده متصـل بـود نصـب گردیـد    
شـهرك  (همیشک  پودر پیاز مورد استفاده در این آزمایش از شرکت
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. پودر پیاز خالص بـود % 100تهیه شد که حاوي ) آبادعتی عباسصن
این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی در چهـار تیمـار و سـه    

هـا ابتـدا غـذاي    براي تهیه جیره. طراحی شد تکرار به ازاي هر تیمار
دیجیتـال بـا   توسـط تـرازو   ) چربـی % 15پـروتئین و  % 8/38(مار بیو

. کـن، پـودر و نـرم شـد    و توسط مخلـوط گرم وزن گردید 01/0دقت
 Cho(درصـد   5/1و  1، 5/0، 0سپس پودر پیاز در سطوح مختلف 

and Lee, 2012 (        بـه جیـره اضـافه و کـامال مخلـوط شـد، سـپس
به مخلوط حاصـل  ) سی سی به ازاي هر کیلوگرم 500(مقداري آب 

مخلوط حاصـله  . پذیر در آمداضافه شد تا به شکل خمیر نرم و شکل
متر منتقل گردید، سـپس  گوشت خانگی با چشمه یک میلیخبه چر

هاي خشک هاي به دست آمده در دماي اتاق خشک شدند، پلتپلت
داري گـراد نگـه   درجـه سـانتی   -20شده تا زمـان مصـرف در دمـاي   

اساس مشـاهدات و مـدت زمـان مصـرف غـذا      بر(غذادهی . گردیدند
ــان  ــط ماهی ــیري  ) توس ــد س ــا ح ــده ت ــ و در دو وع ــام گرف . تانج

ــک  زیســت ــت و  ســنجی ماهیــان هــر دو هفتــه ی ــار صــورت گرف ب
گیري وزن و طول به ترتیب با استفاده از ترازوي دیجیتـال بـا    اندازه
جـام گرفتـه و   متـر ان کش با دقت یـک میلـی  گرم و خط 01/0دقت 

هـاي رشـد نظیـر    اساس این اطالعات شاخصاطالعات ثبت شد و بر
درصد در (ویژه ن، نرخ رشد ن، درصد افزایش وزن بدافزایش وزن بد

اي شامل ضریب تبدیل غذایی، تعیین گردید، پارامترهاي تغذیه) روز

هاي مرسوم اساس فرموله شده روزانه، کارایی غذا نیز برغذاي خورد
تجزیـه و تحلیـل بـر روي    ). Lin and Shiau, 2005(محاسبه شد 

از گی تغذیـه و بازمانـد  هاي مربوط به تغییرات معیارهاي رشـد،  داده
و مقایسـه  ) ANOVA(طرفـه  طریق آزمـون تجزیـه واریـانس یـک    

یا  ووجود  .ساس آزمون دانکن صورت گرفتامیانگین بین تیمارها بر
افزار درصد با استفاده از نرم 5در سطح دار عدم وجود اختالف معنی

SPSS )05/0مقـادیر   انجام گرفت و) 05 .9ي نسخهp <  دار معنـی
 .تلقی گردید

  
  نتایج 
ارهـاي رشـد   تأثیر سطوح مختلف پودر پیاز بر معی: هاي رشدشاخص

در تیمارهاي تغذیه شـده  . ارائه شده است )1(ماهی قرمز در جدول 
با پودر پیاز وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افـزایش وزن بـدن،   

و افـزایش بیـومس نسـبت بـه تیمـار      ) درصد در روز(نرخ رشد ویژه 
). <05/0P(داري مشاهده نشد ختالف معنیشاهد افزایش یافت، اما ا

نسبت به شـاهد اخـتالف   درصد پودر پیاز  5/0تولید نهایی در تیمار 
 5/0چنین افزودن پودر پیاز بـه میـزان   هم ).P>05/0(دار بود معنی

داري درصد به جیره درصد بقا را نسبت به گروه شاهد به طور معنـی 
  .)P>05/0(افزایش داد 

  
 هفته پرورش 8ماهیان قرمز تغذیه شده با پودر پیاز در تیمارهاي مختلف طی )انحراف معیار ±میانگین (رشد يها شاخص :1جدول 

  درصد پودر پیاز 5/1  درصد پودر پیاز 1  درصد پودر پیاز 5/0  شاهد  تیمار          شاخص                

  gr(  a18/0±23/1 a71/4±18/1  a10/0±13/1  a57/7±12/1(وزن اولیه 
  gr( a41/1±89/2 a16/0±36/3  a65/5±17/3  a30/0±99/2(زن نهایی و

  gr(  a19/0±65/1  a15/0±18/2  a38/4±03/2  a34/0±86/1(افزایش وزن بدن 
  a70/35±35/136  a65/12±35/184  a86/19±85/180  a94/38±93/166 درصد افزایش وزن بدن

  a24/0±42/1  a07/7±74/1  a11/0±72/1  a23/0±62/1 )درصد در روز(نرخ رشد ویژه 
  gr( a79/3±39/22  a74/0±58/31  a80/0±53/29  a20/5±96/27(افزایش توده زنده 

  a89/5±4/90  b00/0±100  ab6/4±5/96  ab6/6±5/96 درصد بقا
  gr( a23/2±02/39  b10/2±73/48  ab06/3±98/45  ab59/4±67/44(تولید نهایی 

  ).P>05/0(اختالف معنی داري دارند اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند
  

نتایج این مطالعـه نشـان داد افـزودن سـطوح     : ايهاي تغذیهشاخص
اي نظیـر میـزان   هـاي تغذیـه  مختلف پودر پیاز باعث بهبود شـاخص 

گـردد  غذاي مصرفی روزانه، ضریب تبـدیل غـذا و کـارایی غـذا مـی     

ي داري بـین تیمارهـا  اما از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـی    ) 2جدول(
  .)<05/0P(مختلف مشاهده نشد 
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  هفته پرورش 8تیمارهاي مختلف طی  ماهیان قرمز تغذیه شده با پودر پیاز در) انحراف معیار ±میانگین (هاي تغذیه  شاخص: 2جدول 

  درصد پودر پیاز 5/1  درصد پودر پیاز 1  درصد پودر پیاز 5/0  شاهد  تیمارشاخص                       

  a60/0±19/3  a82/2±46/2  a48/4±55/2  a38/0±67/2 اییضریب تبدیل غذ
  a89/9±21/4  a15/0±51/4  a10/0±31/4  a12/0±24/4  درصد غذاي خورده شده روزانه

  a56/5±32/0  a07/7±40/0  a41/1±39/0  a24/8±38/0 )درصد(کارایی تغذیه 
  ).P>05/0( اعدادي که در هر ردیف داراي حروف غیر مشابه هستند اختالف معنی داري دارند

  
  بحث
داد که افزودن پودر پیـاز  دست آمده از مطالعه حاضر نشان ه نتایج ب

رصـد جیـره توانسـت    د 5/0هاي آزمایشی به ویژه در سطح به جیره
قرمـز   شد، تغذیه و بازماندگی خونی ماهیهاي رباعث بهبود شاخص

اغلـب پارامترهـا بجـز    داري در چـه تفـاوت معنـی    اگر. حوضی شود
تـوان  دلیل این بهبود را می. ده نگردیدگی بین تیمارها مشاهبازماند

هاي گیاهی منجمله پیـاز  اصیت ضدباکتریایی موجود در عصارهبه خ
ربط داد که تاثیر مثبتی بر روي تعـادل میکروبـی دسـتگاه گـوارش     

ورهاي رشد متعاقب بهبود فاکت). Levis et al., 2003(داشته است 
ا عالوه بر اثر مستقیم ماده موثره ایـن  هاي غذایی رتجویز این مکمل
اختصاصـی  ها بر تحریک ایمنـی غیـر  توان به اثر آنمواد بر رشد، می
اکتورهاي ایمنی ماهی بـه صـورت   چرا که بهبود ف ماهی نسبت داد،

 Iwama and(گـردد  رشد ماهی را نیز باعث میمستقیم بهبود غیر

Nakanishi, 1996 .(یج تحقیق ما افزودن سـطوح  در شباهت با نتا
کپور پرورشی منجر درصد به جیره ماهی 2و  1،  5/0مختلف صفر ، 

درصـد   5/0به افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه در جیره حاوي 
داري در مقایسه با گروه شـاهد  چه تفاوت معنی پودر پیاز گردید اگر

 تحقیقولی برخالف نتایج ) 1392برزگر خاندوزي، (مشاهده نگردید 
داري بـین تیمارهـا در طـول دوره    ما از نظر بازماندگی تفاوت معنی

افـزودن سـطوح   ). 1392برزگـر خانـدوزي،   (پرورش مشاهده نشـد  
یـاز در هـر کیلـوگرم جیـره     درصد پـودر پ  2،  1، 5/0مختلف صفر، 

آالي رنگین کمان نشان داد که پودر پیاز جیره تاثیري بـر  ماهی قزل
باعث بهبـود برخـی پارامترهـاي تغذیـه اي       افزایش رشد نداشت اما

میزان بقا در تیمارهاي تغذیه شده . همانند ضریب تبدیل غذایی  شد
داري نسبت بـه  پودر پیاز جیره داراي کاهش معنی با سطوح مختلف

). 1392نیـا،  اکبري(رخالف نتایج تحقیق ما بود گروه شاهد بود که ب
یتــــونی در مــــاهی کفشــــک ز ) Lee )2012و  Choنتــــایج 

)Paralichthys olivaceus (   یـاز در  نشـان داد اسـتفاده از پـودر پ
هاي رشد و بقاي این داري روي مشخصهجیره این ماهی تاثیر معنی

نسبت به ماهیـان  ) فاقد پودر پیاز(ماهی ندارد و تیمار غذایی شاهد 

تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر پیاز عملکرد بهتري در میزان وزن 
دسـت آمـده از   ه که با نتایج بـ  ب رشد ویژه و بقا داشتندنهایی، ضری

هـاي  دلیل ایـن تفـاوت در گـزارش   . خوانی نداشتتحقیق حاضر هم
ـ    ود را مـی موج ه، شـرایط محیطـی پـرورش، نـوع     تـوان بـه نـوع گون

سـازي و  مـاهی در پاسـخ بـه نحـوه آمـاده      سازي و تاثیر گونـه  آماده
 ,Cho and Lee(ربـط داد  فرآوري گیاه پیاز و نحوه استفاده از آن 

پیاز در جیره نسـبت بـه   پودر % 5/1در تحقیق حاضر سطح ). 2012
ه نمایش گذاشت گردید و تري را بتر آن عملکرد ضعیفسطوح پایین
رود که که غلظت باالي آلین موجـود در پیـاز منجـر بـه     احتمال می

شود که این مسئله ممکن است به ایـن دلیـل    بهبود رشد ماهی نمی
رسـد، بـا متابولیسـم    سولفید آلکیل بیش از حد به روده می د که باش

طبیعی تداخل یافته و در نتیجه کـاهش رشـد و حتـی در مـواردي     
رسـد کـه تحریـک    از سوي دیگر به نظـر مـی  .شودمیمرگ را باعث  

رشـد داشـته باشـد،     ایمنی در سطوح باال ممکن است اثر مخالف بر
هـاي  رشد انـدام  وها باديآنتی تري براي سنتززیرا مواد مغذي بیش

دسـترس   شود،بنابراین مواد مغـذي قابـل  توزیع می ایمنی، مصرف و
در شباهت با  .(Hevener et al.,1999)یابد بـراي رشـد کاهش می

با % 1ضایعات سیر را در دوز   Fo et al., (1990)نتایج تحقیق ما؛  
و ) Ctenopharyngodon idellus(خـوار  کپـور علـف  غذاي مـاهی 

کپور معمولی در سیستم کشت توأم مخلوط کردند و مشاهده کردند 
دالیل اثـر پیـاز   . ماه تولیدمثل و نرخ تغذیه بهبود یافت 3که پس از 

بر بهبود صفات رشد و عملکردي را به مواردي از جمله اثر تحریکـی  
تشـدید   این فرآورده بر دستگاه گوراش و فرآینـد هضـم، تحریـک و   

مغـذي  ، افـزایش کـارایی اسـتفاده از مـواد    ي گوارشیهاترشح آنزیم
خوراك، افزایش کارایی کبد، افزایش اشتها بـه دلیـل بهبـود عطـر و     

توان نسـبت داد و در عـوض   واردي از این قبیل میم طعم خوراك و
چـون ناکـافی بـودن مـواد     عدم بهبود صفات فوق نیز به عواملی هـم 

دت اسـتفاده یـا روش   فعال گیاهی مورد استفاده، ناکـافی بـودن مـ   
نادرست استفاده از مواد، تراکم و غلظت نامناسب مواد مورد استفاده، 

موارد مشـابه   شرایط خاص و پاسخ متفاوت حیوانات مورد آزمایش و
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فـزایش  ا حاضـر در تحقیـق  ). Teyssier et al., 2001(آن ربط داد 
 در پیاز نسـبت شده با سطوح مختلف پو بازماندگی در ماهیان تغذیه

اکسیدانی مربوط به فالونوئید توان به اثرات آنتیبه گروه شاهد را می
اصلی آن یعنی کوئرستین نسـبت داد کـه موجـب غیرفعـال کـردن      

چنین این ماده تـاثیر محرکـی   هم.شودهاي آزاد اکسیژن میرادیکال
 Teyssier( برد ارد و نتیجتا بقا را باال مید بر افزایش سیستم ایمنی 

et al., 2001 .(کـه اسـت  چنین در ایـن راسـتا گـزارش شـده     هم 

و  سـیر  ماننـد  )Spices( گیاهان چاشـنی  از شده مشتق هاياسانس
 مصـرف  گیاهـان  این استفاده شوند، رشد بهبود براي توانند پیاز می

 دهنـد مـی  افـزایش  آروماتیک هايداشتن ویژگی دلیل به را خوراك
.(Hertrampf, 2001) Hafez et al., 2011  رش کردنـد کـه   گـزا

بهترین ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و وزن نهایی در تیمار 
جیـره   درصد پودر پیاز در هر کیلوگرم 6درصد پودر سیر و  4حاوي 

داري بـین تیمارهـا وجـود داشـت     مشاهده گردیـد و تفـاوت معنـی   
(Metwally et al., 2009) .   در مـــاهی تیالپیـــاي نیـــل

)Oreochromis niloticus (هـاي حـاوي   جیـره  ارش کردند کهگز
باعـث  ) سیر طبیعی، روغن سیر و پودر سـیر (سیر به اشکال مختلف 

چنـین  هـم . افزایش رشد و در صد بقا نسبت به تیمار شـاهد گردیـد  
Temitope, 2012    اظهار کرد تیمارهاي غذایی حاوي سیر نسـبت

 چنین افـزایش بقـا  شاهد باعث بهبود پارامترهاي رشد و هم به تیمار
 Alyو   Aly et al., 2008. در ماهیان انگشت قـد تیالپیـا گردیـد   

and Mohamed, 2010  و  10سـیر را در سـطوح     2010در سال
ی تیالپیـا افزودنـد و افـزایش    گرم بـه هـر کیلـوگرم جیـره مـاه      20

ماه  8ولی پس از ، داري را پس از یک و دو ماه مشاهده نکردند معنی
اي رشد مشاهده کردند و تاکید کردند داري را پارامترهافزایش معنی

بـا  . که مقادیر باال و مدت زمان طوالنی براي افزایش رشد الزم است
توان بیان نمـود کـه   ت انجام شده میتوجه به نتایج حاصل از مطالعا

تواند اثـر  گیاهی وابسته به گونه پرورشی می هاي ایمنیتاثیر محرك
برخـی  . داشـته باشـد   مثبت روي عملکرد رشـد آبزیـان  مثبت یا غیر

برابـر سـیر    14گزارشات حاکی از آن است که میزان کوئرستین پیاز 
بـا وجـود گزارشـات متعـدد     . Gorinstein et al., 2008)(اسـت  

، در ایـن  باشـد اه سیر که هم خانواده بـا پیـاز مـی   تحریک ایمنی گی
درصـد توانسـت باعـث افـزایش رشـد،       5/0تحقیق پیـاز در سـطح   

. در ماهی کپور معمولی شوداي د فاکتورهاي تغذیهزماندگی و بهبوبا
هـاي  درصد جیره از جنبه 5/0پودر پیاز در سطح  بنابرین استفاده از

اقتصادي تاثیر مثبت در تغذیه و ایمنی ماهی قرمز حوضی  تولیدي و
با توجه به دالیل مختلف از جمله عدم مشاهده تاثیر سوء بر  داشته و

هـاي پـائین   سهولت مصرف، هزینه ف،در طول مصر هاسالمتی ماهی
  .باشدقابل توصیه می داخلی کامال عملی وو امکان تولید تهیه 
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